
RESUM 

 
Esta investigació part del supòsit que tota arquitectura coherent té sempre un substrat teòric 
que mou a l'arquitecte a projectar i a construir. 
 
Establir les relacions entre el món de les inquietuds plàstiques proyectuales i les formes 
arquitectòniques definides materialment, és una labor de pas que sorgix en molts arquitectes i 
entre ells en la figura de Juan Navarro Baldeweg. Els mecanismes implícits que s'amaguen en la 
naturalesa que ens rodeja i en les formes físiques que mouen els nostres impulsos creatius, 
s'originen a priori de la mateixa manera per a totes les branques de l'art, creant eixe vincle entre 
elles. 
 
L'expressió gràfica com a element articulador de les idees que sorgixen en el procés proyectual, 
és un element determinant, no sols en la imatge formal d'allò que pretén ser projectat, sinó en 
la materialitat i composició dels elements que organitzen els volums i espais del projecte 
arquitectònic. 
 
Els primers esbossos, les primeres idees, sorgixen de la mà del projectista, carregades d'un 
simbolisme implícit que a vegades és impossible detectar per part de l'observador; són nocions 
intrínseques en la forma proyectual i gestual del propi arquitecte, que naixen del lloc, de 
l'entorn, de les condicions de l'emplaçament de l'objecte o del propi estat emocional de l'autor. 
 
¿És potser llavors lícit pensar que totes les arts partixen d'un mateix origen i que en el seu 
desenrotllament posterior, es veuen interrelacionades o enllaçades pels mateixos mecanismes 
conductuales?, ¿és la mà, com a prolongació de la idea, la causant d'esta integració de les artes?, 
¿afecten de la mateixa manera a la pintura, escultura, arquitectura, les variables 
fenomenològiques a l'hora d'enfrontar-se en la busca de la realitat? 
 
Amb estes hipòtesis de partida, el meu primer objectiu és intentar aconseguir, davall la figura 
de l'arquitecte, pintor, assagista i escultor, Juan Navarro Baldeweg, eixa preconcepció de l'obra 
artística on totes les arts es relacionen i entrellacen en els primers compassos de la seua gènesi, 
el naixement de la idea, materialitzada per mitjà de la mà en primeres aproximacions quasi 
fisiològiques, influenciades per les energies que li són afins. 


